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  الملخص

يهدف البحث إىل دراسة ظاهرة الفساد ومراحلها 

-1990ومظاهرها املختلفة يف اليمن خالل املدة 

حصائي أن اليمن من توصل التحليل اإلو.  2018

الدول األكثر فسادًا، إذ احتلت املراتب األخرية 

 اصل الدولةالستشراء الفساد يف مفعامليًا وعربيًا 

وأن رأس النظام  السياسة واالقتصادية والعسكرية،

ووجد  السياسي هو جذر الفساد وراعيه وحاميه.

الباحث دلياًل من التحليل القياسي على أن الفساد 

يًا وسلبًا يف النمو االقتصادي، حيث يؤثر معنو

أكدت االختبارات صحة الفرضية األوىل يف أن 

الفساد يعيق النمو االقتصادي وأن زيادة درجة 

% تؤدي إىل اخنفاض النمو 1الفساد بنسبة 

%. وأكدت االختبارات  1.66االقتصادي بنسبة 

صحة الفرضية الثانية يف الداللة املعنوية ملتغري 

دحضت العالقة العكسية بني الفساد  الفساد فيما

% تؤدي 1وأن زيادة درجة الفساد بنسبة  واالستثمار،

%. وأكدت 1.5إىل زيادة معدل االستثمار بنسبة 

االختبارات صحة الفرضية الثالثة يف الداللة 

املعنوية ملتغري الفساد فيما دحضت العالقة 

العكسية بني الفساد واإلنفاق التعليمي، وأن زيادة 

% تؤدي إىل زيادة معدل 1رجة الفساد  بنسبة د

. وأوصى البحث 0.5%اإلنفاق على التعليم بنسبة 

بضرورة توافر اإلرادة السياسية وتفعيل الشفافية 

واملساءلة للسلطات وحتقيق االستقرار السياسي 

للنهوض بالتنمية االقتصادية بوصفها مفاتيح 

 واالجتماعية. 

االقتصادية،  التنمية الفساد، الكلمات املفتاحية:

 اليمن التنمية االجتماعية،
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Abstract  

The research aims to study the 

phenomenon of corruption, its stages 

and its various manifestations in 

Yemen during the period 1990-2018. 

The study found that Yemen is one of 

the most corrupt countries, occupying 

the last ranks globally and Arably to 

spread corruption in the joints of the 

state, political, economic and military, 

and that the head of the political 

system is the root and sponsor of 

corruption. The researcher found 

evidence from the standard analysis 

that corruption affects morally and 

negatively in economic growth, as 

tests confirmed the validity of the first 

hypothesis that corruption impedes 

economic growth and that an increase 

in the degree of corruption by 1% 

leads to a decrease in economic 

growth by 1.66%. The tests confirmed 

the validity of the second hypothesis 

in the moral significance of the 

corruption variable while refuting the 

inverse relationship between 

corruption and investment, and that 

increasing the degree of corruption by 

1% leads to an increase in the 

investment rate by 1.5%. The tests 

confirmed the validity of the third 

hypothesis in the moral significance 

of the corruption variable while 

refuting the inverse relationship 

between corruption and educational 

spending, and that increasing the 

degree of corruption by 1% leads to an 

increase in the rate of spending on 

education by 0.5%. The research 

recommended the necessity of 

political will, activating transparency 

and accountability of the authorities, 

and achieving political stability as 

keys to advancing economic and 

social development. 

Keywords: Corruption, Economic 

development, Social development , 

Yemen. 
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  املقدمة
الفساد ظاهرة قدمية استفحلت عرب الزمن لتشمل البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، لذلك أضحت 

قضية مثرية لالهتمام على نطاق واسع بني االقتصاديني بوصفها عائقًا أمام التنمية االقتصادية 

دراسة أسبابه وآثاره واالجتماعية. ومن ثم فإن الفساد ميثل حتديًا كبريًا مما استدعى الباحثني تقصي و

وطرق مكافحته. ومتتد آثار الفساد لتشمل األثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية كتدهور النمو 

 االقتصادي واخنفاض مستوى التنمية البشرية ومعدالت االستثمار وارتفاع مستويات الفقر.

 مشكلة البحث 

م السياسي نفسه راعيًا للفساد، ومشل الفساد منذ عقود من الفساد وكان النظاعانى االقتصاد اليمين 

القطاعات السياسية واالقتصادية واملالية والعسكرية، وتسبب يف هدر األموال العامة والرتبح واملعدالت 

املنخفضة للنمو االقتصادي واالستثمار ورأس املال البشري. وعليه ميكن صياغة مشكلة البحث 

 لفساد يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ؟   الرئيسة يف السؤال اآلتي : ما أثر ا

 وتتفرع منه األسئلة اآلتية : 

أي أن الفساد مبثابة الرمال اليت تعيق عجلة  (Sand in the Wheels) هل حيقق الفساد فرضية -1

 النمو االقتصادي ؟ 

 ما أثر الفساد يف االستثمار ؟ -2

 ما أثر الفساد يف رأس املال البشري ؟ -3

 فرضية البحث 

يتبنى البحث فرضية رئيسة مفادها أن الفساد يؤثر سلباً يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ ومنها نشتق 

 الفرضيات الفرعية اآلتية : 

أي أن الفساد مبثابة الرمال اليت تعيق عجلة  (Sand in the Wheels)يؤدي الفساد إىل حتقق فرضية -1

 ك عالقة عكسية ومعنوية بني الفساد ومعدل النمو االقتصادي .النمو االقتصادي ومن ثم هنا

يؤدي الفساد إىل اخنفاض معدالت االستثمار،  ومن ثم هناك عالقة عكسية ومعنوية بني الفساد -2

 واالستثمار.

يؤدي الفساد إىل اخنفاض مستوى رأس املال البشري، ومن ثم هناك عالقة عكسية ومعنوية بني -3

 ال البشري. الفساد  ورأس امل
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 منهج البحث 

يعتمد البحث املنهج الوصفي اإلحصائي يف حتليل ظاهرة الفساد وآثارها وأنواعها يف القسم األول، فيما 

يعتمد املنهج التحليلي اإلحصائي يف عرض تطور ظاهرة الفساد يف اليمن خالل املدة قيد الدراسة، 

)القياسي( يف قياس واختبار أثر الفساد يف التنمية ويعتمد البحث يف القسم الثالث املنهج الكمي 

 االقتصادية واالجتماعية يف اليمن من خالل مناذج االحندار.

 أهداف البحث

 التعريف باملضامني النظرية للفساد وأشكاله وآثاره.-1

 م.2018-1990 املدة حتليل طبيعة وأنواع الفساد يف اليمن خالل-2

 االقتصادية واالجتماعية. قياس أثر الفساد يف التنمية– 3

 التوصية باملعاجلات الالزمة ملكافحة الفساد. -4

 أهمية البحث  

تكمن األهمية العلمية للبحث يف األهمية اليت يكتسبها الفساد بوصفه يشكل خطرًا على التنمية 

لى االقتصادية واالجتماعية، وأن مكافحته شرطًا سياسيا ضروريًا لتساقط عوائد التنمية خاصة ع

الفقراء وذوي الدخل احملدود الذين يتضررون بدرجة أكرب، وتتمثل األهمية أيضًا يف أن اليمن من بني 

العديد من البلدان اليت تغيب فيها الشفافية واملساءلة مما يعمق الفساد ويطيل أمده.  أما األهمية العملية 

أدب الفساد وكشف  مكامنه وتقديم فتكمن يف اإلضافة املتواضعة للبحث يف إثراء املكتبة اليمنية ب

 املعاجلات املمكنة ملكافحته.

 احلدود املكانية والزمانية للبحث 

 .2018-1990يتمثل اإلطار املكاني للبحث يف االقتصاد الكلي اليمين واإلطار الزماني املدة 

 الدراسات السابقة 

فساد والفقر والنمو عن ال (Zuhairan Y.Yunan & Ayu Andini,2018) يف دراسة للباحثني 

مت استخدام اختبار العالقة االقتصادي يف أربع من دول اآلسيان )اندونيسيا، الفلبني، تايالند، ماليزيا(، 

ومنوذج التأثري العشوائي لإلجابة على سؤال املشكلة. أظهرت النتائج أنه من الناحية  Grangerالسببية 

على الفساد، يف حني أن كل مؤشر  معنويهلما تأثري  اإلحصائية، فإن كال مؤشري التنمية االقتصادية

(  Thach and Duong,2017)قام النمو االقتصادي  يفهدف حتليل تأثري الفساد وب  له اجتاه خمتلف.
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 D-GMMمع تقنيات معاجلة البيانات  2015-2004دولة آسيوية يف الفرتة  19باستخدام بيانات 

باإلضافة إىل  ،واالحندار الكمي. تظهر نتائج الدراسة أن الفساد ميثل عائًقا أمام النمو االقتصادي

ذلك، يتأثر النمو االقتصادي مبستويات خمتلفة من الفساد، وعلى وجه التحديد املستوى الكمي من 

 0.90و  0.75ى النمو االقتصادي، أو العكس  من املستو يفيؤثر الفساد بشكل إجيابي   0.5و  0.1

الدميقراطية واحلرية و. باإلضافة إىل ذلك، توضح النتيجة أن اجلودة املؤسسية ًاسلبي يكون األثر

ويف دراسة للحالة االيطالية عن اإلنفاق العام والنمو  يف النمو االقتصادي. مهمة أدوارًااالقتصادية تلعب 

أن للفساد تأثريًا سلبيًا  ((Del Monte and Papagni,1997 منطقة، توصل 20االقتصادي والفساد يف 

مباشرًا يف فرص النمو االقتصادي يف املدى الطويل وغري املباشر من خالل األثر يف االستثمار اخلاص 

واألثر يف كفاءة اإلنفاق على االستثمار العام. وعن أثر الفساد يف منو االستثمار يف الشركات يف أمريكا 

( ,Asiedu & Freeman)حراء والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية توصلالالتينية وأفريقيا جنوب الص

 يف هاماو ًاسلبي ًا كبرًيا بني املناطق: للفساد تأثري الفًااالستثمارات خيتلف اختيف أن تأثري الفساد إىل 

 يفلشركات يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، ولكن ليس له تأثري كبري يف امنو االستثمار 

 Nwankwo)ويف أفريقيا حبث ركات يف أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. الش
منو االقتصاد النيجريي باستخدام تقنيات السببية واالرتداد. استخدمت  يفيف تأثري الفساد  (2014,

كبديل للنمو االقتصادي ومؤشر الفساد كبديل للفساد.  (GDP)الدراسة إمجالي الناتج احمللي 

 ،النمو االقتصادي يفكشفت الدراسة أن مستوى الفساد يف نيجرييا على مر السنني له تأثري سليب كبري 

أثر  (Basem & Dowa ,2016)ناقش الباحثان الفساد.  معأن االقتصاد ال ميكن أن ينمو بسرعة و

 .2010-2003خالل األعوام  دول منظمة املؤمتر اإلسالميدولة من  14 الفساد يف النمو االقتصادي يف

النمو االقتصادي  يفأن الفساد له تأثري سليب  (EFI)النتائج باستخدام مؤشر احلرية االقتصادية  أظهرت

دولة للمدة  58عن أثر الفساد يف النمو االقتصادي لنحو  (Maruo,1995)يف دراسة ل يف البلدان املعنية. 

، توصل أن للفساد أثرًا سلبيًا ومعنويًا يف معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي وأن 1960-1985

وقد وجد %. 0.8اخنفاض الفساد بدرجة واحدة يؤدي إىل زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي بنحو 

(Braguinsky,1996) ري خطية أي أن يف دراسته ألثر الفساد يف النمو االقتصادي أن العالقة بينهما غ

تأثري األول يف الثاني أو العكس قد ختتلف بني البلدان وفقًا لنوعية اإلعداد املؤسسي. وتوصل إىل أن 

الفساد يؤدي دورًا وظيفيًا يف النمو االقتصادي يف األسواق التنافسية يف حني يف األنظمة الشمولية يصبح 

 Rock)تماعي مما يؤدي إىل انهياره. وتصدى الفساد أعمق ومتتد جذوره يف النظام االقتصادي واالج
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&Bonnett,2004)  لقضية مثرية للجدل حول النمو االقتصادي املرتفع لبعض الدول يف حني تتمتع

مبستويات عالية من الفساد. وتوصال إىل أدلة تشري أن الفساد يكون أقل ضررًا يف الدول الصغرية عن 

ء النمو واالستثمار يف معظم البلدان النامية ولكن يزيد النمو الدول الكبرية، وأن الفساد مييل إىل إبطا

أثر الفساد يف النمو  (Dridi,2013)يف بلدان شرق أسيا الصناعية الكبرية ) النمور األسيوية(. وناقش 

ووجد دلياًل على أن الفساد يؤثر سلبًا يف النمو  2002-1980دولة يف املدة  82االقتصادي يف 

االقتصادي،وأن كال من رأس املال البشرى وعدم االستقرار السياسي من أهم القنوات اليت يؤثر فيها 

الفساد يف النمو  بينما ال يوجد أي دليل يشري إىل تأثري االستثمار. يف دراسة عن أثر الفساد يف النمو 

أن  (2012دولة توصل   )يونس، مفيد و أمحد عدنان،  89مؤسسة احلكم يف  االقتصادي يف ظل تباين

للفساد أثرًا  سلبيًا ومعنويًا يف النمو االقتصادي وأن التأثري يتباين من بلد إىل آخر تبعًا لتباين نوعية 

كون املؤسسات، ففي البلدان اليت لديها مؤسسات جيدة يكون التأثري السليب للفساد قلياًل، يف حني ي

ذلك التأثري أكرب يف البلدان ذات املؤسسات الضعيفة. وأن الفساد يعد املتغري األكثر أهمية يف التأثري 

عن أثر  (2010يونس مفيد، )يف النمو االقتصادي يف الدول ذات املؤسسات الضعيفة. يف دراسة للباحث 

ط وآسيا الوسطى بهدف الفساد يف األداء االقتصادي للحكومة يف  جمموعة من دول الشرق األوس

ونوعية اخلدمات العامة، تبني من النتائج  ةحتديد أثر الفساد يف ختصيص اإلنفاق العام واإليرادات العام

أن الفساد يؤثر سلبًا يف ختصيص املوازنة ويشوه تركيبة اإلنفاق احلكومي لصاحل زيادة نفقات الدفاع 

تنخفض يف التعليم والصحة لصعوبة احلصول  والتسلح اليت يسهل فيها احلصول على الرشى يف حني

عليها. وتبني أن نوعية اخلدمات احلكومية تصبح أكثر سوًءا كلما كانت درجة الفساد أكرب 

 وبالعكس.

 اإلطار النظري للفساد 

 أواًل : مفهوم الفساد 

لفساد، تعد مشكلة الفساد مشكلة عاملية ال خيلو منها أي نظام واالختالف يكمن يف درجة ومستوى ا

فال الدول املتقدمة وال الدول النامية مبنأى عنها، وال الدول الدميقراطية وال الدول الديكتاتورية 

حبسب طبيعته ولونه كالفساد السياسي أو االقتصادي  ( Corruption)كذلك. تتعدد مفاهيم الفساد

قة مبوضوع البحث، أو العسكري، وال ننوي االستطراد يف املفاهيم وإمنا الرتكيز على ما له عال

 حتكم اليت والقواعد القوانني خمالفةعلى أنه الفساد  (Lambsdorff,2002)وبصورة عامة يعرف 
ال يتوقعها اآلخرون. فيما تعرفه منظمة الشفافية الدولية على أنه استغالل السلطة من أجل  بطريقة عبةلال
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فيعرفه بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص.  (1996)املنفعة اخلاصة. أما البنك الدولي

وبالرغم من التباين يف هذه التعريفات إال أنها تتفق على أن الفساد هو استغالل للسلطة ولكن ترى 

الشفافية الدولية أن هذه السلطة بصورة عامة سواء من موظف عام أو خاص وهو ما يتفق مع الواقع، إذ 

خاص يف الشركات الكربى والنشاطات اخلاصة اليت ختضع لقواعد تضعها  أن الفساد يقع بشكل

الدولة خالفًا للبنك الدولي الذي حيصره يف املوظف العام، إن الفساد يعتمد على حجم املنافع 

والتكاليف الواقعة حتت سيطرة املسؤولني العموميني، لذلك فإن الشركات اخلاصة على استعداد 

املنافع وجتنب التكاليف. وتتفق التعريفات على أن اهلدف هو املنفعة اخلاصة للدفع للحصول على هذه 

 والتكسب من وراء الفساد، وأن الفساد يعد عماًل غري مشروعًا وغري قانونيًا. 

ومن هنا فإن الفساد حيدث بوسائل متعددة منها: عندما يطلب املوظف العام رشوة لتسهيل عقد أو إجراء 

للتغلب على منافسني، كما ميكن أن حيدث الفساد من خالل سرقة واختالس  مناقصة أو تقديم رشى

املال العام واحملاباة واالحتيال واالبتزاز. ويرى الباحث إن الفساد ينطوي على إساءة استخدام السلطة 

بهدف التكسب والرتبح غري املشروع لتمرير صفقات ومعامالت غري قانونية أو التفضيل والتمييز 

 ة مما ينتج عنها ضرر على االقتصاد واجملتمع. واحملابا

 ثانيًا : أشكال الفساد 

الذي يعد يف (Political Corruption ) للفساد أشكال وأنواع خمتلفة، أهمها الفساد السياسي  

بوصفه  إساءة استخدام السلطة  (8، 2008)تقديرنا جذر الفساد ويعرفه الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 

ة لتحقيق مكاسب خاصة بهدف احلفاظ على أو تعزيز املوقع يف السلطة  أو إلثراء الذات أو السياسي

كليهما. وتكمن أهمية الفساد السياسي يف أنه يقع يف املستويات العليا للنظام السياسي للدولة وهي 

رار مركز صناعة القرار القانوني والتشريعي وختصيص املوارد، وحيدث عندما يستخدم صانعوا الق

السياسي القوة والسلطة لتحقيق مصاحلهم أو مصاحل أحزابهم أو عائالتهم او قبائلهم. ويؤثر هذا النوع 

من الفساد يف الطريقة اليت يتم بها اختاذ القرارات، فهو ال ينطوي على انتهاك للقوانني واألنظمة فحسب 

للوائح عمدا حسب الطلب أو جتاهلها بل يتجسد يف ثغرات قانونية ودستورية يتم تصميمها يف القوانني وا

. ويشار إىل االرتباط الوثيق بني األحزاب (Amundsen, 2006,5)لتناسب مصاحلهم الشخصية 

والفساد، ففي كثري من األحيان تذهب عوائد الفساد لتمويل نشاطات أحزاب سياسية 

(Tanzi,1998,564.) ني وجتاوز الشرطة وينطوي الفساد السياسي على سلوك النظام كقمع املعارض

للقانون. وهناك ممارسات تفسر الفساد السياسي كتزوير االنتخابات واحنياز مؤسسات الدولة يف 

 &Chinhamo)العملية االنتخابية وتسخري موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية وشراء األصوات 

Shumba, 2007, 3.) 
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أما الفساد االقتصادي فيعين التالعب بالقوانني واألنظمة احلاكمة للنشاط االقتصادي لتحقيق 

مكاسب خاصة لشخص أو فئة معينة. وأبرز صور الفساد االقتصادي االحتكارات االقتصادية والتالعب 

ح ( دفع الرشى للحصول على االئتمان يف حالة من55، 2000يف البورصة. وتضيف )روز، أكرمان، 

القروض أو تعدد أسعار الصرف للحصول على النقد األجنيب بأسعار تقل عن السوق. على أن ارتفاعات 

أسعار الصرف بصورة جاحمة وغري منضبطة صورة من صور الفساد االقتصادي ملا متثله من انهيار 

سب اقتصادي وتردي املستوى املعيشي، كذلك جتيري اخلصخصة لصاحل فئة معينة للحصول على مكا

خاصة. وميثل الفساد املالي التهرب من الضمانات اليت حتكم التصرف يف القطاع املالي والتحايل عليها 

لتحقيق مكاسب خاصة، ومن أهم صوره منح القروض بدون ضمانات، وتهريب األموال إىل اخلارج، 

 . وغسيل األموال، وإخفاء بيانات العمالء، والتعامل بأمساء وهمية، والتهرب الضرييب

ويصنف الفساد من حيث حجمه إىل فساد كبري وفساد صغري، واألول ينصرف إىل الفساد السياسي 

واالقتصادي وحيدث يف املستويات العليا للنظام ككبار السياسيني واملوظفني وتكون فيه الرشى 

الفساد والعموالت كبرية كصفقات األسلحة والبنية التحتية وخالفه. أما الفساد الصغري فينصرف إىل 

املالي واإلداري وحيدث يف املستويات اإلدارية الوسطى واألدنى وتكون الرشى فيه صغرية كتسهيل 

 معاملة مثاًل.

 ثالثًا : آثار الفساد 

يؤثر الفساد يف التنمية االقتصادية ومنها التأثري يف النمو االقتصادي واإلنتاجية واالستثمار واملوازنة العامة 

 مية البشرية كالتعليم والصحة فضاًل عن احلريات واحلقوق والقانون.وكذلك يف مستوى التن

فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية هناك فريقان األول يرى أن الفساد يؤثر سلبًا واآلخر يرى أن األثر إجيابًا، 

(  Sand in the Wheels)الفريق األول وهم الغالبية ينطلقون من فرضية أن الرمال تعيق عملية التنمية 

 Thach andو) (Rose-Ackerman, 1999( و)Mauro,1995)أي أن الفساد تأثريه سليب، وأهمهم 
Duong,2017)  و(Del Monte and Papagni,1997(و )Nwankwo ,2014 )(وBasem & Dowa 

. ويأتي التأثري السليب للفساد يف النمو االقتصادي من خالل (Shabbir and Anwar ,2007( و )2016,

ات غري مباشرة وأخرى مباشرة، وتتمثل التأثريات غري املباشرة يف األثر السليب يف املتغريات تأثري

 Ades)االقتصادية الكلية كاالستثمار  والتضخم والكفاءة االقتصادية ورأس املال البشري. ويشري 

and Die Tella, 1996  )على النمو إىل العالقة العكسية بني الفساد واالستثمار اليت تنعكس  سلبًا 

االقتصادي. كذلك يثبط الفساد االستثمار األجنيب ويعمل على ختفيض املوارد املخصصة للبنية 

.ومن ناحية أخرى فتأثري الفساد ( Johnston,1997)األساسية اإلنتاجية واخلدمية وبرامج حماربة الفقر 

السليب يف االستثمار ينصرف إىل أن الفساد يعد تكاليف إضافية يتحملها رجال األعمال. كما أنه 
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يؤدي إىل زيادة عدم التأكد حول قرارات االستثمار وتشويه بنية اإلنفاق احلكومي واخنفاض اإلنفاق 

ى الفريق الثاني وهم قلة أن للفساد تأثريًا موجبًا يف . ويف املقابل ير(Tanzi,1998)على الصحة والتعليم 

و  (Leite and Weidman,1999و) Ali,N.,& Comm,B.2008))النمو االقتصادي من أبرزهم 

(Poirson,1998) ويفند هؤالء وجهة نظرهم من أن الفساد يعمل كالشحم أو الزيت الذي يعمل على .

فالرشوة اليت تدفع للموظفني لتسهيل اإلجراءات تعد  .(Grease the Wheels)حتريك النمو االقتصادي 

مفيدة ألنه يرتتب عليها تقليل تكاليف االنتظار والتأخري الناتج عن األعمال البريوقراطية، ويف النهاية 

(. كذلك نظرًا لتدني 2000يؤدي ذلك إىل زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو االقتصادي )آن اليوت،

كوميني فالرشوة تعد راتب تكميلي  متكن من جذب موظفني حكوميني أكثر رواتب املوظفني احل

. ويؤثر الفساد يف املوازنة العامة إذ أنه يؤدي إىل سوء ختصيص املوارد ألن (Venard ,2013)كفاءة 

اإلنفاق سيتجه ليس لتحقيق األولويات كاخلدمات العامة الصحية والتعليمية أو القطاعات االقتصادية 

يجية كالزراعة والصناعة أو اهلياكل األساسية ولكن سيتجه حنو تلك القطاعات اليت حتقق االسرتات

ريعًا أكرب للفاسدين وبشكل خاص يف جماالت اإلنفاق العسكري كالصواريخ أو البنية التحتية 

كاجلسور. وعليه يتوقع اجتاه الفساد بدرجة أكرب حيث تكون الرشى أكرب يف اجملاالت العسكرية 

التكاليف  ومشاريع البنية األساسية الكبرية عنها يف اجملاالت التعليمية كالكتب ورواتب  باهظة

املدرسني، كذلك احلال يف الطائرات تكون جماالت الفساد أكرب منها يف الصحة، على أن فرص 

املمرضني الفساد يف الصحة تتعاظم يف توريد مباني املستشفيات واملعدات الطبية عنها يف  رواتب األطباء و

(Maruo,2000) وفيما يتعلق بالكفاءة االقتصادية تشري الدراسات أن الرشى جتعل الشركات ال.

تتنافس على أساس قواعد السوق ولكن على مدى قدرتها يف دفع رشى مما يعيق دخول منافسني 

كار إىل أن احتكار القلة يقيد روح االبت( Murphy et al,1993)مبتكرين جدد يف السوق. وأشار 

( إىل فعالية الرشوة يف احلد 2004ومن ثم حيد من إقامة مشروعات جديدة.كما أشار )ملنيكوف، 

من التنافس على أساس اجلودة، إذ تعمل الرشوة ليس من أجل زيادة اإلنتاجية ولكن للبقاء يف السوق 

قلة تنوع وهذا يتسبب يف خروج الشركات من السوق وزيادة أسعار السلع فضاًل عن جودة أقل مع 

 املنتجات.

إن الفساد الدولي من أخطر أنواع الفساد ويتمثل يف املصادر غري املشروعة للريع أو الدخل الذي يقدمه 

املتعاملون األجانب من دول ومنظمات دولية ورجال أعمال من أجل احلصول على فرص تفضيلية يف 

وعات غري مشروعة يف إطار التجارة التجارة أو التحيز لصاحل مشروعات معينة أو يكون يف صورة مدف

أن درجة الفساد يف  (Lambsdorff,2002)واملساعدات األجنبية وتدفقات االستثمار األجنيب. ويرى 

الدول املستوردة تؤثر يف هيكل التجارة للدول املصدرة، إذ مييل املصدرون األجانب إىل تقديم الرشى 

أحد أدوات الفساد  (Corporatocracy)قراطية*  للموظفني يف الدول املستوردة. وتشكل الكوربور
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الكربى يف العامل وتستخدم قراصنة االقتصاد واملنظمات املالية الدولية لتحقيق مآربها وتهدف كما 

إىل: أوالً بالنسبة للبلدان النامية الفقرية اختالق مربرات للقروض  (41-40، 2012يصفها )بركنز، جون،

ضخ املال إىل الشركات األمريكية من خالل مشروعات هندسية وإنشائية الدولية الكبرية اليت ستعيد 

حبيث تبقى مدينة إىل األبد، ومن ثم  *ضخمة، وثانيًا العمل على إغراق تلك البلدان بالديون وإفالسها

تصبح أهدافًا سهلة إلقامة قواعد عسكرية، أو تصويت يف األمم املتحدة، أو اختاذها منفذًا للبرتول 

د الطبيعية األخرى. أما البلدان النامية الغنية بالنفط فاهلدف ليس إثقال كاهلها بالديون ولكن واملوار

إجياد طرق تضمن إعادة أكرب نسبة من الدوالرات املدفوعة يف البرتول مرة أخرى للواليات املتحدة 

اقتصاد  ويصف بركنز نفسه وغريه من اخلرباء واملستشارين كقراصنة(. 2012،108)بركنز، جون، 

(Economic Hit men)  مهمتهم هي أن يسلبوا ماليني الدوالرات بالغش واخلداع، وحتويل األموال من

البنك الدولي وهيئة املعونة األمريكية وغريها ليصب يف خزائن الشركات الكربى، وجيوب حفنة من 

العائالت الثرية، ولتحقيق ذلك وسائل عديدة تشمل اصطناع التقارير املالية، وتزوير االنتخابات، 

 ، واالبتزاز، واجلنس، والقتل.  والرشوة

 الفساد يف اليمن  

 أواًل : واقع مؤشر مدركات الفساد عامليًا 

ضمن التوجه الدولي ملكافحة الفساد برزت العديد من املؤشرات اليت تبنتها منظمات اجملتمع الدولية 

ة العاملي، من أهمها : مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر مكافحة الفساد والشفافية، ومؤشر النزاه

كمعيار لقياس الفساد يف ( CPI)واملؤشرات العاملية للحوكمة. وبقدر تعلق مؤشر مدركات الفساد 

 اليمن سنعطي حملة تعريفية عنه.

م، وهو مؤشدددددر مركب يقوم على 1995يصددددددر هذا املؤشدددددر عن منظمة الشدددددفافية الدولية منذ عام   

مؤسسات متعددة ومستقلة تعكس آراء أصحاب        استطالعات الرأي لبيانات متعلقة بالفساد قامت بها   

األعمال واخلرباء واحملللني يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك احملليني. وتقاس درجة الفساد على أساس   

درجة إدراك الفسدداد يف القطاع العام يف الدولة، وترتاوح بني صددفر..إىل.. فاسددد جدًا )األكثر فسددادًا( و  

 2018ر تقرير ملنظمدددة الشدددددددددددددددددددددددددفدددافيدددة الددددوليدددة لعدددام   األكثر نظدددافدددة. ويشدددددددددددددددددددددددددري آخ  10

((WWW.Transparency.org/cpi2018)   إىل تصدددر الدامنارك ونيوزلندا للمراتب األوىل بوصددفهما

على التوالي فيما احتلت املراتب املتأخرة األكثر فسددادًا كل  8.7و 8.8الدولتان األكثر نظافة بدرجة 

. على أن الدول العشددر  األكثر نظافة  يف 1.3و   1.0ات من الصددومال وجنوب السددودان وسددوريا بدرج  

العامل فضدداًل عن الدامنارك ونيوزيلندا تشددمل كل من فنلندا والسددويد والنرويج وسددويسددرا وسددنغافورا   

 وهولندا ولوكسمربج وكندا.
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د كأكثر نظافة من الفسا 6.6وعلى مستوى املناطق تصدرت أوروبا الغربية واالحتاد األوروبي بدرجة  

. وبني التقرير أن (3.5)وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  (3.2)فيما احتلت املراتب الدنيا منطقة أفريقيا 

هناك عالقة بني الفساد ومستوى الدميقراطية، فقد متتعت الدميقراطيات الكاملة بأعلى درجات 

درجة  (4.9)عيبة يف حني سجلت الدميقراطيات امل  (7.5)مدركات الفساد النظافة بالعالقة مبؤشر 

( 3.0) الستبداديةا األنظمة أما درجة، (3.5) االستبدادية التوجهات واألنظمة اهلجينة اليت تشوبها بعض

 درجة. 

وعلى املستوى العربي تصدرت كل من اإلمارات وقطر دول املنطقة كأكثر نظافة من الفساد، إذ 

عامليًا و  33و قطر الثانية عربيًا و 7.0عامليًا بدرجة  23حصلت على اإلمارات على املرتبة األوىل عربيًا و

. وبالرغم من النجاحات اليت حققتها اإلمارات وقطر يف حماربة الفساد إال أنه يعاب عليهما 6.2بدرجة 

افتقارهما للمؤسسات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان. وبصورة عامة تؤشر هذه النتائج وفقًا ملنظمة 

 ( : WWW.Transparency.org/cpi2018)لية إىل ما يأتي الشفافية الدو

أن البلدان األكثر فسادًا هي تلك املصابة بالنزاعات السياسية طويلة املدى واحلروب واليت مزقت  -1

 البنية التحتية للحكم )عربيًا : الصومال، سوريا، العراق، اليمن(.
الفساد مرتبط بتقلص مساحة اجملتمع  هناك ترابط بني الفساد واحلريات السياسية احملدودة، وأن -2

املدني وحرية الصحافة، لذلك فإن البلدان اليت تنخفض فيها احلريات املدنية متيل إىل أن تكون 

 عالية الفساد. 

تشكل الدول ذات املستويات العالية من الفساد خطرًا على املعارضني السياسيني، فقد ثبت أن  -3

 بأمر من احلكومة أو بتغاضي منها. االغتياالت السياسية اليت حدثت إما 

عدم فعالية مؤسسات مكافحة الفساد بسبب زيادة تأثري ذوي النفوذ يف السياسات احلكومية  -4

 مما مكنهم من اختالس املال العام  وزيادة ثروتهم.

إن املستويات العالية للفساد واإلفالت منه يقوض شرعية مؤسسات الدولة مما يؤثر يف فرص العمل  -5

 سك االجتماعي ويدفع حنو عدم االستقرار واالجتاه حنو العنف. والتما

 ثانيًا: موقع اليمن يف مؤشرات الفساد عربيًا ودوليا 

أن اليمن احتل مراتب متأخرة على املستوى العاملي والعربي مبا يؤشر إىل تغلغل الفساد  (1)يبني اجلدول 

يف  1.4كأعلى درجة و  2003 يف 2.6بني  (CPI)وضخامته إذ تراوحت درجة مؤشر مدركات الفساد 

كأقل درجة لذلك صنفت اليمن ضمن الدول األكثر فسادًا  واألقل شفافية )فاسدة جدًا(، ففي  2018

عربيًا من بني  14دولة  واملرتبة  133عامليًا من  بني   88درجة لتحتل املرتبة  2.6حصلت على  2003عام 
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بأقل  2008يف  2.3إىل  2003يف  2.6خالل املدة قيد الدراسة من دولة . على أنها متيزت بالرتاجع  16

عامليًا، وتعد هذه املدة بصورة عامة مدة استقرار سياسي نسيب إال  141لتحتل املرتبة  (0.3)من نقطة 

تزامناً مع االضطرابات السياسية  2011أن الفساد كما يبدو أخذ بالتعمق بعد االنتخابات الرئاسية. ويف 

درجة وحافظت اليمن على ترتيبها يف ذيل القائمة  2.1وتعمق الفساد تراجع مؤشر الفساد إىل  العنيفة

تزامنًا مع السنة الثانية للحرب اتسم  2016. وبدًء من 164العربية والعاملية مع تأخر ترتيبها العاملي إىل 

والعاملي إىل  19بي إىل ليرتاجع ترتيبها العر 2018درجة حتى عام  1.4املؤشر بالركود مرتاجعًا إىل 

. وهكذا فإن احلرب عمقت أكثر الفساد، إذ توسع نفوذ شبكة الفاسدين التقليديني من 167

السياسيني ورجال األعمال واملشايخ والعسكر وانضم إليهم فاسدون جدد حيتمون بأطراف الصراع 

الصراع على االستحواذ  ويتم تقديم التسهيالت من كال الطرفني املتحاربني لبعضهما البعض يف إطار

 أو تقاسم الفساد بني األطراف املتحاربة )راجع التفاصيل يف ثالثًا املبحث الثاني(.

 2018-2003( موقع اليمن يف مؤشر مدركات الفساد عربيًا ودوليًا بني املدة 1جدول )

 الدرجة األعوام
 على املستوى الدولي على املستوى العربي

 عدد الدول املرتبة عدد الدول املرتبة

2003 2.6 14 16 88 133 

2008 2.3 14 16 141 180 

2011 2.1 14 16 164 182 

2016 1.4 16 21 175 178 

2018 1,4 19 21 176 180 

 2003-2018( WWW.Transparency.org/cpiاملصدر : تقارير منظمة الشفافية العاملية )

 ثالثًا: مظاهر الفساد يف اليمن  

من احلقائق الثابتة يف الواقع اليمين أن الفساد ليس جديدًا وهو متأصل كما أكده البنك الدولي 

(World Bank,2000)  إذ يشري إىل أنه على مدى عقود من االستحواذ على الدولة شوهت النخب

 انتزاع الريع احلكومي.السياسية اإلطار القانوني األساسي من أجل 

ليس خباف على أحد أن رأس النظام السياسي هو الراعي األول للفساد يف اليمن وكون شبكة من 

الفاسدين بدرجة رئيسة من العائلة والنخبة السياسية والقبلية والعسكرية والتجارية. ويؤكد ذلك أحدث 

إىل أن أصل ( 4، 2018)سرتاتيجية ، إذ يشري مركز صنعاء للدراسات اال2018التقارير الصادرة يف 

االستحواذ على الدولة والفساد يعود لرأس الدولة إذ تشكلت جمموعة من النخب الفاسدة على مدى 

 عقدي الثمانينيات والتسعينيات قبل وبعد توحيد شطري اليمن .  

http://www.transparency.org/cpi
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أخرة يف سلم هناك مظاهر عديدة للفساد يف اليمن بوصفها الدولة األشد فسادًا الحتالهلا مراتب مت

الفساد العاملي، وسنركز على أهم أعمدتها اليت تعكس الفساد املؤسسي املرتبط بهياكل الدولة 

السياسية واالقتصادية والربملانية والعسكرية. إال أنه من الصعوبة مبكان تقصي األثر املالي للفساد 

لثابت أن مليارات الرياالت قد كونه حممي من النظام ويتم التسرت عليه وال حيظ بالشفافية، لكن من ا

 نهبت وذهبت إىل جيوب الفاسدين.

 الفساد السياسي 

يعد الفساد السياسي العمود الفقري للفساد بوصفه املفتاح املرتبط برأس النظام السياسي الذي إذا خال 

العليا منه خال أو قل الفساد يف هياكل الدولة واجملتمع. ذلك أن الفساد السياسي يقع يف املستويات 

للنظام السياسي للدولة وهي مركز صناعة القرار القانوني والتشريعي وختصيص املوارد، وحيدث 

عندما يستخدم صانعوا القرار السياسي القوة والسلطة لتحقيق مصاحلهم أو مصاحل أحزابهم أو 

 عائالتهم أو قبائلهم.

 تأسست فيما يسمى باململكة املتوكلية إن الفساد يف اليمن نشأ تارخييًا مع تطور الدولة العميقة اليت 

اليمنية ثم اجلمهورية العربية اليمنية وصواًل للجمهورية اليمنية. وميكن تقسيم مراحل الفساد إىل ثالث 

)اجلمهورية اليمنية(  2014-1990: األوىل املرتبطة بالثمانينيات )اجلمهورية العربية اليمنية(، والثانية 

املرتبطة باحلرب. وبقدر تعلق املوضوع باملدة الزمنية  (2019-2015)الثالثة وتشكل الدولة العميقة، و

  للبحث سنركز على األخريتني  بوصفهما حاضنتان للدولة العميقة األكثر فسادًا.
 املرحلة األوىل 

وهي املرحلة اجلنينية للفساد، ذلك أن جذر الفساد يرجع إىل عقد السبعينيات يف اجلمهورية العربية 

منية عند تشكل لوبي الفساد املتعدد العائلي والقبلي والعسكري والتجاري واحلزبي. وتوسعت الي

واستغلت عائدات الطاقة  1984شبكة الفساد اليت يرعاها رأس النظام بعد اكتشاف النفط يف مأرب 

 (.Alley,2008,55)لتمويل وتوسيع شبكته 

 املرحلة الثانية  

وهي متثل مرحلة الدولة العميقة،  2014حتى  1990متتد هذه املرحلة من قيام اجلمهورية اليمنية عام 

على أن طول مدة حكم رأس النظام اليت جتاوزت الثالثة عقود من أهم أسباب استشراء الفساد وتعمقه 

 ما يأتي : فضاًل عن لوبي الفساد الذي بناه. ومن أهم مظاهر الفساد السياسي هلذه املرحلة 

تقاسم الفساد بني أطراف الشراكة السياسية، من أهمها تعيني أعضاء اهليئات القيادية العليا فيها  -1

بدرجة وزير سواء كانوا شاغلي مناصب حكومية أو خالفه مع التمتع بكافة االمتيازات املالية املرتتبة 
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ناصب والوظائف اإلدارية العليا عليها، واستحواذ تلك األحزاب وبشكل خاص احلزب احلاكم على امل

  والوسطى بغض النظر عن الكفاءة واخلربة  واملؤهل العلمي.
 تقديم املنح واملساعدات املالية من املوازنة العامة للحزب احلاكم  واألحزاب املوالية. -2

عيشي للمواطنني، إقرار ميزانيات ملحقة نهاية كل عام تقريباً ال متت بصلة للتنمية وال رفع املستوى امل -3

أن ( Roinson et al,2018,9)يذهب معظمها لتلبية مصاحل أعضاء جملس النواب واحلكومة. وأشار 

هذه امليزانيات التقديرية كانت متنح الرئيس قدرة أكرب على استخدام امليزانية لتحقيق مكاسب 

 سياسية بداًل من حتقيق تنمية فعلية.

نتخابات الربملانية والرئاسية واحمللية اليت تستنزف املوارد العامة النفقات السياسية الضخمة على اال -4

واليت تبلغ املليارات يف حني أن نتائجها حمسومة سلفاً لصاحل احلزب احلاكم. وللداللة على ذلك وحبسب 

ركزي مليار ريال )البنك امل 2.6 1997البيانات   املتاحة بلغ إمجالي اإلنفاق على االنتخابات النيابية عام 

وفضالً عن ذلك استخدام موارد الدولة )املباني، والسيارات، وتكاليف الفعاليات  (،30، 1997اليمين، 

االنتخابية( . ويف إطار اإلفساد السياسي واالنتخابي أشار اخلبري الدولي يف شؤون االنتخابات مارتن 

-40ن املؤمتر أنفق ما بني ( الدولية أIdeaأن تقرير منظمة )( https;//www.yemenat.com)والكي 

وأكد أن هذا  2003مليار ريال لشراء األصوات يف االنتخابات الربملانية  10مليار ريال واإلصالح   60

أدى إىل اتساع رقعة الفساد السياسي املهدد للدميقراطية، وأن الفساد السياسي املتعلق بتمويل 

ملا يرتتب عليه من إنفاق األموال الطائلة. ويرتتب  االنتخابات يعد أكرب خطر يهدد الدميقراطية والتنمية

على ذلك صفقة مصاحل بني املرشحني واملمولني من رجال األعمال والسياسيني أصحاب النفوذ، وتتحول 

تلك إىل صفقة استثمارية مرحبة يعوض فيها األخريون املبالغ املنفقة من خالل مرشحني يضمنون حصوهلم 

 استثمارية.    على عقود ومناقصات ومزايا

النفقات السياسية على القبائل لكسب والءها وشراء الذمم من خالل مصلحة شئون القبائل اليت  -5

 تبلغ مليارات الرياالت سنويًا.  

تسكني أعضاء جملس النواب يف الوظائف احلكومية واعتبارهم موظفني من املستويات العليا  -6

ة وزير، ويسري ذلك على مجيع األعضاء املنتخبني يف الدورات يتمتعون بكافة االمتيازات املالية لدرج

)وزارة العمل واخلدمة  2005حبسب قانون الوظائف واألجور لعام  2005السابقة والالحقة بدًء من 

ألف ريال ميين يف دولة دخل الفرد فيها  500(. يشار إىل أن راتب العضو الشهري يبلغ 2005املدنية،
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ن ريال شهريا اجملموع الكلي لرواتب أعضاء اجمللس فضاًل عن املكافآت مليو 150منخفض جدًا ) 

https;//www.aljazeera.net.20/4/2020).)  

إنشاء وتبين مجعيات خريية تتبع األحزاب احلاكمة وتسخري مواردها املالية والعينية )أطعمة( بشكل  -7

االنتخابية الستغالل أوضاع الفقر وتردي خاص ألعضاء احلزبني واألنصار وتزداد تلك احلمالت يف الفرتة 

 املستوى املعيشي ألغراض حزبية انتخابية.                      

 الفساد االقتصادي واملالي 

العامل األكثر أهمية الذي عزز فساد النظام اكتشاف النفط يف منتصف الثمانينيات ومن ثم الغاز  -1

والعوائد الكبرية منهما، ومن أهم صور الفساد وفقًا ملا أشارت إليه الدراسات أن رأس النظام  كان 

ال مقابل منح يصدر عقود النفط والغاز لنفسه وأفراد عائلته ولوبي الفساد، وأنه كان يطالب بامل

 United Nations Security Council, Final)الشركات حقوقًا حصرية للتنقيب عن النفط والغاز 

Report, 2015, 44..)  كذلك أوعز هذه الشركات باعتماد الوسطاء املقربني إلبرام عقود البناء

لدولية )القرن اإلفريقي واخلدمات النفطية. واملظهر اآلخر للفساد استرياد الديزل املدعوم من السوق ا

وشرق أفريقيا( من قبل اللوبي وهذا يسهل احلصول على عوائد جمزية، يف حني يتم تصدير الديزل 

اخلام. ويعتقد أن رأس النظام  جنى مليارات الدوالرات من دوره  كوسيط وقام بتحويل الكثري من 

 ,Researcher interviews)أخرى  األموال املختلسة من قطاع الطاقة والعقارات والذهب وسلع عديدة

وبرغم الثراء الفاحش ملافيا الفساد فإن املناطق الغنية بهذه الثروات حمرومة من أبسط  (..2018

اخلدمات وتتسم برتدي البنية التحتية وزيادة نسبة الفقر بني السكان وبشكل خاص حمافظة حضرموت 

 األكثر ثراًء باملوارد املعدنية. 

لشركة كوريا للغاز )كوغاز( وشركة توتال   2008ع الغاز بسعر منخفض جدًا يف إبرام صفقة بي -2

دوالرات لتوتال  يف  3دوالر للمليون وحدة حرارية و 3.2الفرنسية ملدة عشرين سنة بسعر ثابت لألوىل 

 دوالر، وهذا يشري إىل تلقي أطراف الفساد العموالت والرشى مقابل 11.5حني أن السعر العاملي حينها 

مليار دوالر خالل  5400هذه الصفقة الفاسدة وضياع املليارات من الدوالرات قدرت هذه اخلسائر بنحو 

مخس سنوات للشركة الكورية فقط. ويف ضوء ضغوطات اجملتمع املدني مت إعادة التفاوض مع 

دوالرًا للمليون وحدة حرارية، إال أن ذلك يأتي ضمنًا  14وتعديل السعر إىل  2013الشركة الكورية يف 

دوالرات  7، أما شركة توتال فقد عدل إىل 2014يف إطار االتفاقية اليت تنص على إعادة التفاوض يف 

 (.2020ابريل  19)املصدر أونالين،  2015فقط للمليون وحدة حرارية على أن يباع بالسعر العاملي يف 
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وجين مليارات الرياالت،  1994د على مصادر الثروة وخاصة يف اجلنوب بعد استحواذ لوبي الفسا -3

أنه بعد احلرب اكتسبت النخبة القبلية العسكرية بالتحالف مع قوى  (.Hill et al., 2018, 19)ويشري 

يف اجلنوب والوسط موارد جديدة نتيجة استيالئها على بعض األصول اجلنوبية، ومشل ذلك األراضي 

لزراعية والعقار وهي يف الغالب مملوكة للدولة أو مملوكة ملسئولني جنوبيني معارضني للنظام البيضاء وا

 أو مواطنني جنوبيني. وفضاًل عن ذلك مت االستيالء على املوارد املعدنية النفط والذهب والغاز.

، إذ استحواذ لوبي الفساد على اخلصخصة وهي يف األصل يف اجلنوب نتيجة وجود قطاع عام كبري -4

مت خصخصة مؤسسات القطاع العام وتشريد العاملني ومل يكن اهلدف الرئيس إعادة تأهيلها ورفد 

االقتصاد مبوارد وطاقات تسهم يف إنعاش االقتصاد بل كان اهلدف اخلفي هو الرتبح من األراضي 

 واملنشآت الواقعة عليها مباليني  الدوالرات. 

ليا والوسطى اهلامة ذات الدخل العالي مما زاد من معدل البطالة استبعاد اجلنوبيني من الوظائف الع -5

فين( يف األقل من العاملني يف شركة برتو مسيلة  1400)  %80يف اجلنوب. من أهم األمثلة على ذلك أن 

وهي الشركة الوطنية الستكشاف وإنتاج البرتول ومقرها يف حضرموت هم من خارجها 

(https;//www bawabati,20/4/2020،)  وكذلك شركات النفط األجنبية املماثلة، ناهيك عن

أن النظام كان خيصص منافع أكرب  (Robinson et l ,2018,3)الرتبية واملرور والبنوك. ويؤكد 

 لقبائل حاشد عند ختصيص املوارد أو التوظيف يف اخلدمة املدنية. 

ثل يف خصخصة التوليد عرب خصخصة الكهرباء جزء من فساد النظام والشبكة اليت حيميها، ومت -6

شركات خاصة هناك لغط حول من ميلكها. وجوهر الفساد هنا الرتبح من هذه الشركات فضاًل عن 

أنها مل حتسن خدمة الكهرباء بل أضحت أسوأ من السابق.على أنه يرتتب على ذلك تكاليف باهظة 

على ذلك أن تكلفة الطاقة ، ومثااًل ((https;//www.aljazeera.net.20/4/2020 لتوليد الكهرباء

أربعني مليون دوالر شهريًا وهو يكفي  2018املشرتاة من القطاع اخلاص يف عدن لوحدها بلغت عام 

 إلنشاء حمطات كهربائية.

سلع مت  3تقدم احلكومة اليمنية الدعم للسلع الغذائية )–تربح شبكة الفساد من الدعم احلكومي -7

برفع الدعم عنها نهائيًا(. املشكلة هنا أن  2018لنفطية )حررت يف ( واملشتقات ا2000إلغاء دعمها يف 

التجار يستوردون هذه السلع بداًل من الدولة ويرتتب على هذا ترحبهم من خالل فارق السعر. وكانت 

من املستفيدين بسبب آلية  %70 حجة البنك الدولي إللغاء الدعم أن الدعم الغذائي ال يصل لنحو

 االسترياد تلك. 
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األموال اليت تعهد بتقدميها املاحنون ضمن املساعدة اإلنسانية ومنها دول اخلليج مل تصل إىل  -8

 2014مليار دوالر يف  2أن السعودية تعهدت بتقديم  (Peter Salisbury,2018)املستفيدين، ويؤكد 

خصص منه ربع املبلغ للرعاية االجتماعية مل يصل إىل املستفيدين وال ميكن معرفة أين ذهبت هذه 

لتعويض  2013مليون دوالر يف  350األموال. كذلك يشري املصدر نفسه إىل أن قطر تعهدت بتقديم 

 ستفيدين. مليون دوالر مل يصل إىل امل 150اجلنوبيني الذين أجربوا على التقاعد قسرًا أودعت منه 

تقديم منح مالية عيدية )عيدي الفطر واألضحى( بنحو مليون ريال ونصف يف األقل لكبار املسؤولني  -9

 ألف ريال. 60يف حني أن متوسط الراتب للموظف ال يزيد عن 

 الفساد العسكري 

من أهم مرتكزات الفساد العسكري أن رأس النظام إلحكام السيطرة قام بتعيني أفراد العائلة  -1

وقبيلته يف قيادة خمتلف الفروع العسكرية واألمنية وترقية أبناء النخب القبلية الشمالية يف اجليش إىل 

قام بتفكيك  1994وبعد حرب  (.Hill et al., , 18-21; Zoltan Barany,2016)مناصب رفيعة  

 ألف ضابط وعسكري يف األقل(. 45اجليش اجلنوبي )

تضخيم عدد اجلنود من قبل القادة العسكريني التابعني هلم أو ما يعرف باجلنود الوهميني الذين ال  -2

وجود هلم أصاًل يف الواقع، وهذا يرتتب عليه حصول القادة العسكريني على األموال ممثلة يف الرواتب 

  (.,Robinson et al., 2018,4)دات عسكرية يتم بيعها الحقًا أو أجهزة ومع

اإلنفاق الضخم على املؤسسة العسكرية واألمنية، إذ يرتاوح نصيبها من الناتج احمللي اإلمجالي  -3

للثانية يغطي جزء منه األجور والرواتب واملعدات  %42-%27% لألولى و18-%10والنفقات العامة بني 

وذ عليهما القادة العسكريون يف حني نصيب التعليم والصحة متدن للغاية ال يزيد العسكرية اليت يستح

 للثاني )كتب اجلهاز املركزي لإلحصاء(.  %1لألول و %5عن 

من أهم بؤر الفساد وأعرقها توسع وتطور فسادها مع تطور  –املؤسسة االقتصادية العسكرية  -4

 بالنفاذ للسلع املدعومة تطور إىل عدة صناعات مبا نشاطها فمن السماح للقادة العسكريني واألمنيني

  (.(Robinson et al., 2018,4فيها تلك اليت تتعامل مع ملكية األراضي باإلضافة لتجارة األسلحة 
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 املرحلة الثالثة 

املرتبطة باحلرب وميكن أن نطلق عليها مرحلة فساد اقتصاد  2019 - 2015تتعلق هذه املرحلة باملدة 

تتميز هذه املرحلة بدخول العبني جدد من كال طريف الصراع، واحلقيقة أن هذه األطراف ليس احلرب. 

من مصلحتها انتهاء احلرب، فهم يف األصل جتار حروب منذ ستينيات القرن العشرين. ويشري أحدث 

ري أن الفساد ممنهج وغ (22،2018) تقرير عن الفساد الصادر عن مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية

مسيس حيث يشارك فيه كل ألوان الطيف السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف مجيع األنشطة 

الفاسدة اليت يقوم عليها اقتصاد احلرب. وتتألف شبكة الفساد تلك من كبار صانعي القرار والقادة  

ىل العسكريني ورجال األعمال الصاعدين ومسؤولني أمنيني يسيطرون على نقاط التفتيش وصواًل إ

 مصرفيني جتاريني وصرافني وسائقي الشاحنات وموظفني مدنيني. أهم مظاهر الفساد هلذه املرحلة : 

ارتفاع رواتب وامتيازات أعضاء السلطة التنفيذية بدرجة عالية من الفساد بعد نشوب احلرب يف  -1

ر يبلغ شهريًا أن راتب الوزي( https://www 22/4/2020وتقدر بعض املصادر )العربي اجلديد  ،2015

ألف دوالر لنائب الوزير و  6ماليني ريال بدون احلوافز واملكافآت، فيما يبلغ  4ألف دوالر مبا يعادل  8

ألف  35ألف دوالر للوكيل واملستشارين. وعلى املنوال نفسه الراتب اخليالي حملافظ البنك املركزي ) 5

ن واألقل دخاًل يف العامل، وهذه الفئة  حقيقة هم ألف دوالر( يف بلد من أفقر البلدا 10دوالر( والسفري )

 جتار حروب ال يريدون احلرب أن تضع أوزارها.

استحواذ طريف الصراع على أهم مصادر الدخل يف املناطق الواقعة حتت سيطرتهم كاسترياد وبيع  -2

البنك الوقود واجلمارك والضرائب واالتصاالت وواردات السيارات والبنوك احلكومية مبا فيها 

 (.2018،23،املركزي )مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية

كشفت احلرب أن الرتبح منها جتاوز الصراع املعلن بني اخلصوم، إذ تتخطى شبكات الفساد  -3

خطوط النزاع وتعرب اخلطوط األمامية واحلدود اإلقليمية بسالسة ويتعاون اخلصوم من أجل تعظيم 

أن األسلحة اليت تتدفق ألحد  (Bayoumy,Y.and Stewart,P.,2016)أرباحهم. فقد تبني وفقًا ل 

األطراف متر عرب مناطق حتت سيطرة الطرف اآلخر، فكل طرف على طول الطريق حيصل على حصته 

 من جتار السالح  إىل السائقني إىل أفراد نقاط التفتيش.

أن احلرب  (Peter Salisbury,2018)تفاقم الفساد العسكري يف مدة احلرب، إذ تشري املصادر  -4

قد أسهمت يف توسع الفساد العسكري ومنها تفاقم تضخم اجلنود الوهميني، الذين يعدون بعشرات 

اآلالف ويتم دفع الرواتب املغرية من جهات إقليمية، على أن هذا التضخيم  حفز كبار الضباط يف 

كافآت املالية ملن يقودون قوات احلصول على املكافآت املالية جراء قبض رواتب زائدة فضاًل عن امل
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أكرب. ومن جانب آخر يتم احلصول على أرباح نتيجة بيع األسلحة واملعدات العسكرية مبا فيها األسلحة 

  (.2018،25الثقيلة واملركبات العسكرية )مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية،

يف انضمام   2015زئيًا يف تسبب حترير وخصخصة سوق استرياد املشتقات النفطية الذي بدأ  ج -5

العبني جدد من القطاع اخلاص إىل سوق الفساد، وتتهم بعض األطراف باالستفادة من ترتيبات استرياد 

الوقود من السعودية وأحيانًا تصديره إىل القرن األفريقي )مركز صنعاء للدراسات 

د استرياده هلوامري الفساد مع . والواقع أن حترير املشتقات النفطية وإسنا(29-2018،27االسرتاتيجية،

 ارتفاع أسعار الصرف األجنيب مكنهم من الرتبح الفاحش والثراء غري املشروع. 

واخلالصة أن درجة ومستوى انتشار الفساد يف اليمن كان مرعبًا ومشل كافة القطاعات االقتصادية         

د. ونتيجة لذلك هددت والعسكرية والسياسية، وكان وال يزال رأس النظام السياسي أس وجذر الفسا

 2000منظمات ودول بإيقاف املسدددددداعدات لليمن أكثر من مرة ما مل يتم احلد من الفسدددددداد. ففي عام  

وجه كل من البنك الدولي وصددددددددددددددندوق النقد الدولي حتذيرًا للحكومة اليمنية بإيقاف التعامل معها 

 2005كذلك يف  (، (https://www.mcc.gov/news2007)نتيجة امتناعها املسددددتمر عن اإلصددددالح   

علقت وكالة املسددددددددددددددددداعدات األمريكية املسدددددددددددددددددتقلة مسددددددددددددددددداعداتها لليمن للسدددددددددددددددددبب عينه    

(https://www.cgdev.org/page/yemen,2018).  إنشدداء اهليئة  2006ونتيجة لتلك الضددغوط مت يف

الوطنية العليا ملكافحة الفساد، إال أنها كانت مسرحية لتهدئة هذه الضغوط ومل يسفر عنها حماربة       

 الفساد بل توسع هذا الغول بدرجة أكرب من السابق. 

وارد املالية للموازنة العامة وإمجااًل فقد التهمت مافيا الفساد السياسية والقبلية والعسكرية والتجارية امل

واألصول والعقارات العامة والشخصية وعوائد النفط واالتصاالت، ويالحظ أن درجة الفساد تعمقت 

وكربت مع احلرب مع توسع شبكة الفساد ودخول فاسدين جدد من أطراف الصراع.وكلما تعمق 

 ة الطفيلية.الفساد ازداد الفقراء فقرًا وسحقت الطبقة الوسطى وانتعشت الطبق
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 2018-1990يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اليمن خالل املدة الفساد القياسية ألثر ذج انمال
 البيانات ومصادرها 

تعد املصادر احمللية األصل للبيانات املستخدمة ممثلة يف البنك املركزي اليمين واجلهاز املركزي 

من تقارير صندوق النقد العربي نظرًا لعدم إصدار  2018-2016والمدة   2015-1990لإلحصاء للمدة 

فقد أخذ من تقارير منظمة الشفافية  (CPI)التقارير احمللية بسبب احلرب. أما مؤشر مدركات الفساد 

علمًا أن أول إصدار هلا  2018-2003للمدة  ( Organization Transparency International)الدولية 

والسنوات اليت مل ترد  (1994-1990)، ولتغطية الفجوة الزمنية قبل إصدار البيانات 1995كان عام 

 معادلة االحندار اخلطي البسيط بواسطةمت احتسابها من قبل الباحث ( 2002-1995)يف التقارير 
  (CO =2.713-0.080 T.)  2018-1990لذلك فإن مدة التغطية تشمل األعوام . 

 صياغة النماذج

استند البحث إىل النظرية االقتصادية وإىل عدد من الدراسات التجريبية يف تصميم النموذج القياسي 

 Ades andو)  (Thach and Duong,2017( و)Davoodi,2000(، و )Mauro,1995)منها، دراسة 

Die Tella,1996و ،)Del Monte and Papagni,1997)( و ،)Nwankwo ,2014( و ،)Basem & 

Dowa ,2016)،(، و )يونس، مفيد ذنون، و أمحد، عدنان 2016، و )عبدالعزيز، حممد حممود

 (. 2012دهام،

فضاًل عن الدراسات السابقة مت اختيار متغريات النموذج مبا يتوافق مع فرضيات الدراسة وأهدافها 

ألول يعرب عن أثر الفساد يف النمو االقتصادي ومدى توافر البيانات، وهلذا الغرض مت تصميم ثالثة مناذج ا

 والثاني عن أثره يف االستثمار والثالث عن أثره يف رأس املال البشري.

 دالة النمو االقتصادي 

مت اقرتاح منوذج احندار خطي متعدد  أخذًا بعني االعتبار أن هناك عوامل تؤثر إجيابًا وأخرى سلبًا يف 

أي نسبة  (INV/GDP)وىل )املتغريات املستقلة( : معدل االستثمار النمو االقتصادي، ينصرف إىل األ

أي نسبة اإلنفاق  (EXPg/GDP)االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجالي ومعدل اإلنفاق احلكومي 

، (CPI)احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجالي، أما العوامل السلبية فيمثلها مؤشر مدركات الفساد 

 عن املتغري التابع. (GDPrat)الناتج احمللي اإلمجالي فيما يعرب معدل منو 

GDPrat = a1+a2 CPI +a3 INV/GDP + a4 EXPg/GDP + Ui 

ميثل الناتج احمللي اإلمجالي جمموع القيمة النقدية  –( GDPrat) معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي

السوقية للسلع واخلدمات النهائية املنتجة يف االقتصاد، ومن ثم يعكس األداء الكلي لالقتصاد. ويعرب 
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معدل النمو عن تقلب وتذبذب األداء االقتصادي بسبب تقلب عدد من العوامل االقتصادية اإلجيابية 

 إلنفاق احلكومي والسلبية كالفساد مما يؤدي إىل تراجع النمو االقتصادي. كمعدل االستثمار ومعدل ا

مبا أن الفساد ظاهرة سلبية تتمثل يف إساءة استخدام السلطة لتحقيق  –( CPI)مؤشر مدركات الفساد 

مكاسب خاصة، فإنه يتسبب يف الضرر االقتصادي وبالدرجة األوىل يف إعاقة النمو االقتصادي، 

 املؤسسات، ويؤدي إىل سوء استخدام املوارد االقتصادية، وختفيض دخل الفرد وزيادة ويضعف الثقة يف

 سالبة. a2الالمساواة، لذلك يتوقع أن يؤثر سلبًا يف النمو االقتصادي أي أن 

يعد االستثمار أداة حقن لالقتصاد ملا يرتتب عليه من زيادة اإلنتاجية  –( INV/GDP)معدل االستثمار 

ودخول، إن ارتفاع معدالت االستثمار مؤشر على االنتعاش االقتصادي ويتوقع أن تؤدي وخلق فرص عمل 

زيادة االستثمار يف رأس املال املادي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجالي ومن ثم يتوقع التأثري االجيابي 

 .a3للمعلمة 

ميثل اإلنفاق احلكومي أحد مكونات الطلب الكلي وهو  -(EXPg/GDP)معدل اإلنفاق احلكومي 

أداة حقن وحفز للنشاط االقتصادي السيما إذا ما وجه للبنية التحتية االقتصادية )اهلياكل االرتكازية( 

  موجبة. a4واملشروعات اإلنتاجية، لذلك يتوقع أن يكون تأثريه اجيابيًا يف الناتج احمللي أي أن 

Ui- 1                        املتغري العشوائيa – )احلد الثابت )معلمة القاطع 

2a، 3a ،4a – معلمات املتغريات املستقلة  
 تقدير وتقييم النموذج  

وجتريب الدوال اخلطية واللوغارمتية   SPSSمت معاجلة بيانات النموذج باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 املزدوجة فأعطت األخرية جودة توفيق أفضل. 

Ln GDPrat =7.576-1.656 Ln CPI +2.480 Ln INV/GDP – 3.162 Ln 

EXPg/GDP  
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 ( تقديرات النماذج2جدول رقم )

  SPSS : عمل الباحث استنادًا إىل الربنامج اإلحصائي املصدر

 نتائج التقدير، وتشري نتائج دالة النمو االقتصادي إىل ما يأتي :  (2)يبني اجلدول 

  وجود دالالت إحصائية ذات معنوية عالية للمتغريات املستقلة وبشكل خاص معدل االستثمار ومعدل

اإلنفاق احلكومي ومعنوية جيدة ملتغري الفساد فضاًل عن تطابق إشارة املعلمات مع النظرية االقتصادية، 

 ي.والقيم العالية لالختبارات اإلحصائية وخلو النموذج من مشكلة االرتباط الذات

 1=  7.576بلغت قيمة احلد الثابتa  أي أنه إذ مل تكن هناك متغريات مستقلة فإن معدل منو الناتج

 %.   7.576احمللي اجلاري  سيبلغ يف املتوسط 

  أثر الفساد كان ذا داللة إحصائية وسالبًا، مما يشري إىل توافقه مع النظرية االقتصادية، إذ أن زيادة

( Ln GDPratي )تؤدي إىل اخنفاض معدل منو الناتج احمللي اجلار %1 بنسبة  (Ln CPI)درجة الفساد 

، ذلك أن درجة الفساد خالل املدة قيد الدراسة اتسمت باالرتفاع وفقًا ملعيار مدركات  %1.66بنسبة 

 درجة بل اخنفض إىل 2.60الفساد يف إشارة إىل أنها من بني الدول األكثر فسادًا، إذ مل يتجاوز املعيار 

الدالالت اإلحصائية ملعنوية متغري  Sigو Tدرجة يف األعوام األخرية. كذلك أكدت اختبارات  1.60

وهي   (k = df=n-21-4) احملسوبة عند درجة حرية   T*= -1.994مدركات الفساد، إذ بلغت قيمة 

مما يشري إىل أن الفساد يعيق  Sig = 0.062فيما بلغت قيمة  (، t= 1.740)اجلدولية البالغة  tأكرب من 

النمو االقتصادي من خالل  األثر السليب يف منو الناتج احمللي. وهذه النتيجة تؤكد الفرضية األوىل 

(Sand in the Wheels)  ،واليت تشري إىل أن الفساد مبثابة الرمال اليت تعيق عجلة النمو االقتصادي

 Thach and(، و)Mauro,1995)منها دراسة وأكدت هذه الفرضية معظم الدراسات اليت أجريت 

Duong,2017( و )Del Monte and Papagni,1997(و ،)Nwankwo ,2014(و ،)Basem & 

Dowa ,2016(و ،)Shabbir and Anwar ,2007)،(، و)يونس، 2016، و)عبدالعزيز، حممد حممود

Sig F 

Change 
D.W F R -2adj R2 R 

Ln  4a

EXPg/ 

GDP 

a3 Ln 

INV/ 

GDP 

a2 Ln 

CPI 
a1 Dep.Var 

 

0.000 

 

2.107 

 

13.749 

 

0.657 

 

0.708 

 

0.842 

 

 

-3.162 

(-3.907) 

0.001 

2.480 

(5.214) 

0.000 

-1.656 

(-1.994) 

0.062 

7.576 

(2.648)0.017 

 

LnGDPrat 

t 

Prop 

 

 

0.000 

 

0.794 

 

 

33.665 

 

0.547 

 

0.564 

 

0.751 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.487 

5.802 

0.000 

1.842 

9.289 

0.000 

LnINV/GD

P 

T 

Prop 

 

0.008 

 

0.632 

 

8.197 

 

0.210 

 

0.240 

 

0.490 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

0.528 

 

2.863 

0.008 

1.187 

 

8.362 

0.000 

LnEDUexp/

GDP 

T 

Prop 
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ساد يف النمو االقتصادي (. وميكن أن نلمس األثر السليب للف2012مفيد ذنون، و أمحد، عدنان دهام،

)من بني عوامل أخرى( يف تدني معدالت منو الناتج احمللي اجلاري يف اليمن خالل العقد األخري، وهذا 

املعدل املتدني يعكس عدم االستقرار االقتصادي والسياسي واستشراء الفساد عربت عنها معدالت النمو 

ثم األكثر ضعفًا  %2.0-% و1.9-والسلبية بني  % 6% و 4املوجبة ذات املنزلة العشرية الواحدة بني 

 %. 20.80-% و11.91-اليت سجلت معدالت منو سالبة بني  2015احلرب اجلارية منذ 

كان ذا داللة إحصائية وموجبًا، مما يشري   ((Ln INV/GDPأثر معدل االستثمار إىل الناتج احمللي  *

تؤدي إىل زيادة معدل منو  %1إىل توافقه مع النظرية االقتصادية، إذ أن زيادة معدل االستثمار بنسبة 

. ويبدو أن أثر االستثمار كان حمدودا بالرغم  %2.480بنسبة (  Ln GDPrat)الناتج احمللي اجلاري 

عوائق الفنية واإلدارية، والفساد،واالختالل اهليكلي لصاحل من ضخ أموال ضخمة بسبب عدد من ال

نتيجة تزايد االضطرابات السياسية مما أدى إىل  2011بعد عام  تاالستثمار اجلاري، وتدني االستثمارا

اخنفاض االستثمار احمللي واألجنيب، وتوقف متويل املنظمات الدولية الداعم األكرب لالقتصاد اليمين 

يف  %8، وانعكس ذلك على معدالت االستثمار إىل الناتج اليت تدنت إىل 2015رب يف منذ اندالع احل

أكدت الدالالت اإلحصائية ملعنوية متغري معدل االستثمار، إذ  Sigو Tأعوام احلرب. على أن اختبارات 

اجلدولية  tوهي أكرب من   (k = df=n-21-4) احملسوبة عند درجة حرية   T*= 5.214بلغت قيمة 

ينعش مما يشري إىل أن االستثمار   Sig = 0.000فيما كانت املعنوية عالية إذ بلغت (، t= 1.740)الغة الب

الدراسات التجريبية يف التأثري االجيابي لالستثمار يف  أكدتهالنمو االقتصادي. وتتفق دراستنا مع ما 

؛  1992( و)Barro,1997( و )&  LLevine & Renelt,1992)النمو االقتصادي منها دراسة 

Blomstrom et al..) 

  أثر معدل اإلنفاق احلكومي(Ln EXPg/GDP )  كان ذا داللة إحصائية فيما كانت العالقة

 %1عكسية، مما يشري إىل عدم توافقه مع النظرية االقتصادية، إذ أن زيادة اإلنفاق احلكومي بنسبة 

ويف تقديرنا أن  %.3.162بنسبة  ( Ln GDPrat) تؤدي إىل اخنفاض معدل منو الناتج احمللي اجلاري

االجتاه السالب ميكن أن يعزى إىل طبيعة اإلنفاق احلكومي يف اليمن الذي يوجه القسم األعظم منه 

لإلنفاق اجلاري وليس لإلنفاق االستثماري املتصل باهلياكل األساسية كالطرق واملوانئ واملطارات 

من  %29قتصادي. إذ بلغ نصيب األخري )اإلنفاق الرأمسالي( والكهرباء واملياه مما حيد من النمو اال

 (2018-2012)يف املدة  %5كحد أعلى ثم أخذ باالخنفاض حتى بلغ   2004اإلنفاق احلكومي يف 

، فيما اختلفت (Chipaumira et al,2014)املقرتنة بالتوترات السياسية واحلرب. تتفق نتائج الدراسة مع 

 Sigو T(. كذلك أكدت اختبارات 2015و)أبوعبيدة، (Barro ,1990( و)Al Bataineh,2012)مع 

احملسوبة عند   T*= -3.907الدالالت اإلحصائية ملعنوية متغري معدل اإلنفاق احلكومي ، إذ بلغت قيمة 

فيما كانت املعنوية  (، t= 1.740)اجلدولية البالغة  tوهي أكرب من   (k = df=n-21-4) درجة حرية 
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وهذا يؤكد أن اإلنفاق احلكومي يسهم يف زيادة النمو  ، Sig=0.001عالية جدًا، إذ بلغت قيمة  

 االقتصادي. 

 Ln)*تبني إمجااًل أن تأثري املتغريات املستقلة يف املتغري التابع متفاوتة، وأن معدل اإلنفاق احلكومي
EXPg/GDP) فيما جاء يف املرتبة الثانية (3.162-) كان له التأثري األكرب يف النمو االقتصادي بنحو،

بنحو ( Ln CPI)ثم أخريًا متغري مدركات الفساد   2.480بنحو  ((Ln INV/GDPمعدل االستثمار 

1.656 . 

*بصفة عامة أظهرت االختبارات اإلحصائية ثقة عالية وجودة توفيق للنموذج، فقد كان هناك ارتباطًا 

  R2=0.708، فيما بلغ معامل التحديد R=0.842مل االرتباط قويًا بني املتغريات املستقلة، إذ بلغ معا

من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع )معدل النمو االقتصادي(  %71ما يعين أن املتغريات املستقلة تفسر 

 التحديد املعدل مقاربه له فيما يعود الباقي ملتغريات من خارج النموذج،كذلك جاءت قيمة معامل
=%662adjR . ويشري اختبار املعنوية اإلمجالية للنموذجF))  إىل املعنوية العالية، إذ بلغت قيمتها

عند  (F=3.20)أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة  %5عند مستوى معنوية    F* =13.749 احملسوبة

وأكدت االختبارات القياسية خلو النموذج من  (.K-1)وعدد املعلمات   (k =21-4 df=n-)درجة حرية

  و DL=0.92و  N= 21و  K= 3، فعند D.w*= 2.107مشكلة االرتباط الذاتي، إذ بلغت قيمة 

1.54=DU  (2و< D* < 4- DU نجد أن )مما يعين عدم وجود ارتباط  (   (2.46 >2.107>2

 ذاتي.

اليت تنص على أن الفساد ( Sand in the Wheels)واخلالصة أكدت اختبارات النموذج الفرضية األوىل 

 يؤثر سلبًا يف النمو االقتصادي ومعنويًا. 

 دالة االستثمار

وفقًا  (CPI)مت اقرتاح دالة االستثمار يف منوذج احندار خطي بسيط بالعالقة مع مؤشر مدركات الفساد 

و  (Asiedu & Freeman,2012( و)Mauro.1995)للدراسات التجريبية ومنها 

(Lambsdorff,2003)  ملعرفة درجة تأثري الفساد يف االستثمار اإلمجالي من خالل معدل االستثمار إىل

  ( :INV/GDP)الناتج احمللي 

INV/GDP = a1+a2 CPI +Ui 

ميثل الفساد أحد العوائق األساسية النسياب االستثمار احمللي – (CPI)مؤشر مدركات الفساد 

م اليقني من حالة االقتصاد والتنبؤ بالتكاليف، واألجنيب مبا يرتتب عليه من زيادة التكاليف، وعد
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وكذلك توليد بيئة غري مواتية مما يزيد من خماطر االستثمار، لذلك يتوقع األثر السالب للفساد يف 

 سالبة.  a2االستثمار إي أن 

 تقدير وتقييم النموذج 

اللوغارمتية املزدوجة أعطت األخرية بعد إجراء عملية املعاجلة والتقدير للنموذج بالدالة اخلطية والدالة 

 جودة توفيق أفضل وصالحية للنموذج املقرتح.

Ln INV/GDP =1.842+1.487 Ln CPI 

 أن نتائج تقدير دالة االستثمار تشري إىل ما يأتي : (2)يتضح من اجلدول 

إال  (Ln CPI)* وجود دالالت إحصائية ذات معنوية عالية جدًا للمتغري املستقل مؤشر مدركات الفساد 

أنه مل تتوافق إشارة املعلمة مع النظرية االقتصادية، فيما أعطى النموذج قيم مقبولة  لالختبارات 

 اإلحصائية، وخال من مشكلة االرتباط الذاتي.

 1.842بلغت قيمة احلد الثابت  =a1   أي أنه إذا مل يتضمن النموذج متغري مدركات الفساد  يتوقع أن

وهذا املعدل منخفض جدًا يشري إىل مجلة من العوائق اليت %. 1.842يبلغ معدل االستثمار يف املتوسط  

 يواجهها االستثمار.

 وافقه مع إن أثر الفساد كان ذا داللة إحصائية عالية فيما كانت العالقة موجبة مما يشري إىل عدم ت

تؤدي إىل زيادة معدل االستثمار  %1بنسبة (  Ln CPI)النظرية االقتصادية، إذ أن زيادة درجة الفساد 

(Ln INV/GDP) وهذه النتيجة ختالف معظم الدراسات التجريبية اليت أجريت منها  %.1.5 بنسبة

(Mauro.1995(و )Asiedu & Freeman,2012( و )Lambsdorff,2003و )(Saakr& 

Hasan,2001)،  إال أنها تتفق مع ما توصل إليه البعض((Ali,N.,& Comm,B.2008 و(Leite and 

Weidman,1999( و )Poirson,1998(و )Rose Ackerman,1978)  من أن الفساد له دورًا اجيابيًا

يف حتسني الكفاءة االقتصادية من خالل تسهيل االستثمار والتغلب على البريوقراطية انطالقًا من 

أي أن الرشوة مبثابة الزيت الذي يسهل عمل احملرك ومن ثم تؤدي  (Grease in the Wheels)ضية فر

إىل تسريع النمو االقتصادي وليس إعاقته، وهذا يثبت عدم صحة فرضية النموذج يف أن الفساد يؤثر 

الدالالت اإلحصائية ملعنوية متغري مدركات الفساد، إذ  Sigو Tسلبًا يف االستثمار. أكدت اختبارات 

اجلدولية  tوهي أكرب من   (k = df=n-28-2) احملسوبة عند درجة حرية   T*= 5.802بلغت قيمة 

 مما يشري إىل أن الفساد حيفز االستثمار.  Sig = 0.000،فيما بلغت قيمة  (t=1.706)البالغة 

ئية ثقة عالية وجودة توفيق للنموذج، فقد كان هناك ارتباطاً جيدًا *وإمجاالً أظهرت االختبارات اإلحصا

ما يعين   R2=0.564، فيما بلغ معامل التحديد R=0.751بني املتغريات املستقلة، إذ بلغ معامل االرتباط 

من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع )معدل االستثمار( فيما  (56%)أن الفساد يفسر نصف التغريات 
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د الباقي ملتغريات من خارج النموذج، كذلك جاءت قيمة معامل التحديد املعدل مقاربه له يعو

R2adj=%55.  ويشري اختبار املعنوية اإلمجالية للنموذجF))  إىل املعنوية العالية، إذ بلغت قيمتها

عند ( F=4.24)أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة  %5عند مستوى معنوية    F* =33.665 احملسوبة

. وأكدت االختبارات القياسية وجود ( K-1=2-1)وعدد املعلمات   (k = df=n-28 -2) درجة حرية

و   DL=1.22و  N= 28و  K= 1فعند ،  D*.W =0.794مشكلة االرتباط الذاتي، إذ بلغت قيمة 

1.37=DU  (0و< D* < DL ) مما يعين عدم وجود ارتباط ذاتي. ( 0   (1.22>0.794>جند أن 

 دحضت النتائج الفرضية الثانية واليت تنص على العالقة السلبية بني الفساد واالستثمار.وعليه 

 دالة رأس املال البشري   

يؤثر الفساد يف رأس املال البشري بشقيه التعليمي والصحي وهلذا الغرض قمنا باختبار فرضية مستوى 

وحجم تأثريه يف التعليم والصحة من خالل معدل اإلنفاق احلكومي على كل منهما منسوبًا للناتج 

ذلك النعدام   احمللي. وقد أظهرت دالة التعليم صالحية مقبولة لالختبار فيما كانت دالة الصحة عكس

 معنوية املتغري املستقل واملعنوية الكلية للنموذج وضعف االختبارات اإلحصائية فلم يتم اعتمادها. 

 دالة التعليم  

مت اقرتاح منوذج احندار خطي بسيط يستوعب العالقة بني التعليم والفساد بوصف أن رأس املال البشري 

إىل أن الرشوة كشكل من أشكال ( Marro,2000,128)التعليمي يتأثر حبجم الفساد، إذ يشري 

 الفساد تؤثر يف التعليم ويقع ذلك يف الكتب املدرسية ورواتب املدرسني : 

CPI+ Ui  2+ a1EDUexp/GDP = a 

يعد االستثمار يف التعليم استثمارًا يف  – EDUexp/GDPمعدل اإلنفاق على التعليم إىل الناتج احمللي 

 عنه عوائد من أهمها اكتساب املعارف واملهارات وزيادة الدخل واإلنتاجية.رأس املال البشري وينتج 

يؤثر الفساد يف رأس املال البشري التعليمي من خالل ختفيض املوارد  – ((CPI)مؤشر مدركات الفساد 

يتوقع املخصصة له وإضعاف كفاءة بنيته التحتية وخمرجاته ومن ثم تقليل العوائد املرجوة منه، لذلك 
  سالبة. 2aكون إشارة املعلمة أن ت

 تقدير وتقييم النموذج 

Ln EDUexp/GDP = 1.187+ 0.528 Ln CPI                              
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        : ( أن نتائج تقدير دالة رأس املال البشري  تشري إىل ما يأتي2يتضح من اجلدول )
إال أنه ( Ln CPI)* وجود دالالت إحصائية ذات معنوية عالية للمتغري املستقل مؤشر مدركات الفساد 

مل تتوافق إشارة املعلمة مع النظرية االقتصادية، فيما أعطى النموذج قيم مقبولة  لالختبارات اإلحصائية، 

 وخال النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي.

 1= 181. 7بلغت قيمة احلد الثابتa   أي أنه إذ مل يتضمن النموذج متغري مدركات الفساد  يتوقع أن

 دوالر سنويًا لكل طالب. 1.187 يبلغ معدل اإلنفاق على التعليم يف املتوسط  

   أثر الفساد(Ln CPI ) كان ذا داللة إحصائية عالية فيما كانت العالقة موجبة مما يشري إىل عدم

تؤدي إىل زيادة معدل اإلنفاق على  %1توافقه مع النظرية االقتصادية، إذ أن زيادة درجة الفساد  بنسبة 

ب . على أن األثر االجيابي للفساد وهو خيالف النظرية االقتصادية رمبا يأتي بسب0.5%التعليم  بنسبة 

سوء ختصيص املوارد وعدم االستفادة من األنظمة التعليمية مما يؤدي إىل زيادة اإلنفاق الظاهري ويظهر 

ذلك يف عدة صور كعدم حصول التالميذ على الكتب املدرسية لتسربها وبيعها بالرغم من اإلنفاق 

ها. وعليه يتضح خمالفة الكبري عليها والصفقات املشبوهة يف املشروعات التعليمية اليت تزيد من تكاليف

النتيجة للفرضية املقرتحة واليت تنص على العالقة السلبية بني الفساد واإلنفاق التعليمي، إذ ان البيانات 

تدعم الفرضية فمعدل اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناتج احمللي ظل راكدًا يف مستوى منخفض 

يف األعوام األخرية، وهذا املعدل  %3خنفض إىل بل ا %5 خالل العقدين والنصف املاضيني ومل يتجاوز

يعد منخفضًا باملعايري الدولية واإلقليمية والعربية، كذلك ال يليب احتياجات البنية التحتية فضاًل عن أن 

اجلزء األكرب خيصص لإلنفاق اجلاري وليس االستثماري. ويعكس ذلك اخنفاض مستوى التنمية 

االلتحاق بالتعليم يف كافة املستويات التعليمية  وارتفاع معدل  البشرية التعليمي كاخنفاض معدالت

الدالالت اإلحصائية ملعنوية متغري مدركات الفساد، إذ بلغت قيمة  Sigو Tاألمية. أكدت اختبارات 

T*= 2.863   احملسوبة عند درجة حرية (28-2-k = df=n)   وهي أكرب منt  اجلدولية البالغة

(t=1.706،)   فيما بلغت قيمةSig = 0.008  .مما يشري إىل أن الفساد يؤثر يف اإلنفاق على التعليم 

*وإمجااًل أظهرت االختبارات اإلحصائية ثقة وجودة توفيق مقبولة للنموذج، فقد كان هناك ارتباطًا 

 يد، فيما بلغ معامل التحدR=0.490متوسطًا بني املتغريات املستقلة، إذ بلغ معامل االرتباط 
=0.240 2R  من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع  (24%)ما يعين أن الفساد يفسر ربع التغريات

)معدل اإلنفاق على التعليم( فيما يعود الباقي ملتغريات من خارج النموذج،كذلك جاءت قيمة معامل 

إىل معنوية  ((Fذج ويشري اختبار املعنوية اإلمجالية للنمو. 212adjR%= التحديد املعدل مقاربه له
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أكرب من قيمتها اجلدولية  %5عند مستوى معنوية    F* =8.197 النموذج، إذ بلغت قيمتها احملسوبة

. وأكدت  (K-1=2-1)وعدد املعلمات   (k = df=n-28 -2) عند درجة حرية (F=4.24)البالغة 

 =K، فعند  D*.W =0.632 االختبارات القياسية عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي، إذ بلغت قيمة

يعين مما  (0 (1.22>0.632>( نجد أن L0< D* < Dو)  UD=1.37و   LD=1.22و  N= 28و  1

 عدم وجود ارتباط ذاتي. 

وعليه ثبت عدم صحة الفرضية الثالثة اليت تنص على العالقة السلبية للفساد يف رأس املال البشري 

 التعليمي.
 
 

 النتائج والتوصيات 

  النتائج
احتل اليمن مراتب متأخرة على املستوى العاملي والعربي مبا يؤشر إىل تغلغل الفساد وضخامته إذ  -1

كأقل  2018يف  1.4كأعلى درجة و  2003يف  2.6بني  (CPI)تراوحت درجة مؤشر مدركات الفساد 

 درجة لذلك صنفت اليمن ضمن الدول األكثر فسادًا  واألقل شفافية.  

طابع اجلهوي )املناطقي(، إذ تسيطر النخبة على شبكة الفساد اليت تضم كبار اتسم الفساد بال 2

السياسيني ورجال األعمال واملشايخ والعسكر الذين يهيمنون على املرتكزات االقتصادية والسياسية 

 والعسكرية.

طراف تزايد الفساد أثناء التوترات السياسية والصراعات واحلروب واستقطاب فاسدين جدد من قبل أ-3

 الصراع يف املراحل املختلفة اليت مر بها اليمن.

شكل لوبي الفساد السياسي واالقتصادي والعسكري أهم أعمدة الفساد املمنهج واملسيس حبماية -4

 رأس النظام واستهدف االستحواذ على السلطة والثروة.

 Sand in the) أكدت االختبارات صحة الفرضية األوىل يف أن الفساد يعيق النمو االقتصادي-5

Wheels) تؤدي 1، فقد ثبت معنوية متغري الفساد وعالقته العكسية وأن زيادة درجة الفساد بنسبة %

 %. 1.66إىل اخنفاض النمو االقتصادي بنسبة 
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أكدت االختبارات صحة الفرضية الثانية يف الداللة املعنوية ملتغري الفساد فيما دحضت العالقة -6

تؤدي إىل زيادة معدل  %1العكسية بني الفساد واالستثمار،إذ أشارت أن زيادة درجة الفساد بنسبة 

 %. 1.5االستثمار بنسبة 

نوية ملتغري الفساد فيما دحضت العالقة أكدت االختبارات صحة الفرضية الثالثة يف الداللة املع -7

تؤدي إىل زيادة معدل  %1العكسية بني الفساد واإلنفاق التعليمي،إذ أن زيادة درجة الفساد  بنسبة 

 . 0.5%اإلنفاق على التعليم  بنسبة 
 

 التوصيات 

األساسي ضرورة توافر اإلرادة السياسية ملكافحة الفساد بوصف أن رأس النظام السياسي املفتاح -1

 للمكافحة.

إقامة مؤسسات حكومية قوية خالية من الفساد وتفعيل سيادة القانون وتوسيع احلريات السياسية -2

 والصحفية ودعم منظمات اجملتمع املدني. 

إخضاع القادة السياسيني والعسكريني واإلداريني للشفافية واملساءلة ومعاقبة الفاسدين بوصف أن -3

نمية االقتصادية واالجتماعية وتوسيع دائرة العدالة واملساواة للفئات احملدودة ذلك يسهم يف حتقيق الت

 الدخل والفقرية من خالل استعادة األموال املنهوبة.

نبذ العنف واحلروب بوصفها بؤرة  للبلدان األكثر فسادًا والتوجه حنو االستقرار السياسي والبناء  -4

 اطية.وحل املشكالت بالوسائل السلمية والدميقر
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%             2017-1990بيانات النماذج القياسية خالل املدة   

اإلنفاق 

 التعليمي

إىل الناتج 

 احمللي

اإلنفاق 

احلكومي إىل 

 الناتج احمللي

االستثمار 

إىل الناتج 

ياحملل  

*مؤشر 

 مدركات

 الفساد

معدل منو 

 الناتج احمللي
 األعوام

4.90 28.60 14.70 1.70 .00 1990 

5.70 29.20 16.20 1.80 2.68 1991 

5.60 29.60 22.30 1.80 5.63 1992 

5.70 28.80 20.20 1.90 7.09 1993 

5.40 28.00 20.70 2.00 3.73 1994 

4.50 23.20 21.80 2.10 12.52 1995 

5.10 31.70 23.30 2.20 7.36 1996 

5.30 35.00 25.20 2.20 6.43 1997 

6.70 35.70 32.70 2.30 5.28 1998 

5.70 29.20 23.70 2.40 3.47 1999 

5.00 32.20 18.90 2.50 4.43 2000 

5.40 27.50 18.70 2.60 5.93 2001 

5.70 27.60 19.40 2.60 5.04 2002 

5.20 30.60 23.20 2.60 5.76 2003 

4.90 30.60 23.90 2.40 4.64 2004 

4.50 32.90 26.70 2.70 5.14 2005 

4.30 31.60 24.90 2.60 4.64 2006 

4.90 34.40 27.00 2.50 3.48 2007 
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4.80 37.00 25.30 2.30 4.01 2008 
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